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Gdańskiej wykłady prowadzili: prof. Henryk WIERZBA
ektor prof. E.WITTBRODT poinformował w pi
i dr inż. Ryszard HYPSZER.
śmie z 27 września br., że "dotacja budżetowa na
działalność dydaktyczną i na pokrycie kosztów utrzy
rwają intensywne prace KOMISJI ds. INFOR
mania uczelni została zmniejszona z 117.939 min zł
MATYZACJI PG. mające na celu wybranie op
do 109.516 min zł. Na badawczą działalność statuto
tymalnego wariantu informatyzacji uczelni. W dniu
wą otrzymaliśmy dotację na praktycznie niezmienio
3 października gościliśmy delegację firmy COMP bę
nym poziomie to je st łącznie 24.520 min zł. Natomiast
dącej autoryzowanym dostawcą firmy SUN. W dniu
na badania Mlasnę 10.731 min zł. co oznacza zmniej
10 października br. przebywali w PG przedstawiciele
szenie o około 30%". W praktyce oznacza to koniecz
firm y SA M B A , k tó ra je s t d e a le re m s p rz ę tu
ność podjęcia do końca bieżącego roku niezbędnych
HEW LETT-PACKARD. Pod koniec października
działań oszczędnościowych, które zostały sprecyzowa
przybędą do politechniki przedstawiciele firmy DEC.
ne w cytowanym piśmie rektora. Przede wszystkim
Po tych wizytach podjęta zostanie decyzja wyboru
należy znacznie ograniczyć wydatki rzeczowe w IV
sprzętu i oprogramowania umożliwiającego utworzenie
kwartale br. (o 22% rocznych wydatków rzeczowych).
kompleksowego systemu informatycznego obejmują
cego swym zasięgiem całą uczelnię.
początkach września br. w "Dzienniku Bałtyc
kim" ukazał się krótki artykuł na temat prestiżu
wykształcenia. Sądzimy, że warto zacytować wybrane a większości wydziałów Politechniki Gdań
skiej, zgodnie z wprowadzanymi zmianami
fragmenty tej enuncjacji prasowej: "zaledwie 40% ucz
organizacyjnym i, utworzono stanowisko DYRE
niów szkół podstawowych w Polsce trafia do szkół
KTORA ADMINISTRACYJNEGO WYDZIAŁU.
średnich, a jedynie 16% spośród nich podejmuje stu
Ostatnio, w wyniku otwartych konkursów, na stanowi
dia. Prestiż wykształcenia maleje u nas w tempie
sku tym zostali zadudnieni: na Wydziale Elektryczzastraszającym.(-) Francja wydaje więcej na oświatę
n y m -m g r in ż . Jan u sz FU D A L I, n a W y d ziale
niż na zbrojenia (-). O roli oświaty w tym kraju niech
Elektroniki - mgr inż. Michał GOŁĘBIOWSKI, na
świadczą zarobki nauczycieli. We Francji są one trzy
Wydziale Chemicznym - mgr inż. Kazimierz KULESZA,
krotnie wyższe od średniej płacy krajowej. Od lat 50
na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stoso
deklarowano u nas hasło" - "Polska krajem ludzi
wanej - mgr inż. Krzysztof LEJA.
kształcących się". Tymczasem możemy się pochwalić
91 studentami na 10 tysięcy mieszkańców, gdy w kra
ak o ń czy ł się otw arty konkurs na stan o w i
jach najbogatszych ta relacja wynosi 300-400 na 10
sko k iero w n ik a D ziału O sobow ego PG. Od
tysięcy. Przed Europejską Wspólnotą stajemy jako kraj
1 października br. funkcje tę pełni mgr Mirosława
o niskim potencjale intelektualnym".
MIELCZAREK, dotychczas zatrudniona w tym dziale
na stanowisku gł. specjalisty.
ramach programu szkoleniowego prowadzo
nego przez Międzynarodowe Centrum Biocy
bernetyki (ICB) afiliowane przy Światowej Organizacji ostał ogłoszony otwarty konkurs na stanowisko
DYREKTORA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ PG.
Zdrowia (WHO) odbyło się w dniach 23-28 września
Kryteria zostały przedstawione w anonsach prasowych
br. w Ryni k.Warszawy SEMINARIUM-SZKOŁA pn.
("DziennikBałtycki" z 19 września br., "Gazeta Wybor
"APPLICATIONS OF LASER AND OPTOELECTRO
cza" z 27 września br.). Dokumenty należało składać do
NICS INMEDECINE". Seminarium zostało zorganizo
końca października br. w Dziale Ósobowym PG. Kon
wane przez: Instytut Elektroniki Kwantowej WAT,
kurs zostanie rozstrzygnięty do końca listopada br.
Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechni
(inf. tel.47-13-74)._____________________________
ki Warszawskiej oraz INSTYTUT TECHNOLOGII
ELEKTRONICZNEJ Politechniki Gdańskiej. W skład
początkach października do rektora PG wpły
Komitetu Programowego ze strony naszej uczelni
nęło pismo informujące, że 27 kwietnia br.
wchodził prof. Henryk WIERZBA. Wykłady były pro
"odbyło się w Gdyni spotkanie zainteresowanych pr
wadzone przez wybitnych specjalistów z 12 krajów
cowników uczelni wyższych i instytucji naukowych
(m.inn. Japonii, Włoch, Francji, Niemiec, Izraela, Me
Trójmiasta poświęcone aktualnej sytuacji i perspe
ksyku, Finlandii, ZSRR. Dotyczyły one nie tylko zagadktywom zawodowym docentów nie posiadających sto
nień technicznych obejm ujących nowe metody,
p n ia d o k to r a h a b ilito w a n e g o . W yb ra n em u
urządzenia i systemy pomiarowe lecz również, co jest
Komitetowi zalecono koordynowanie działań, zmiebardzo istotne, praktyki klinicznej. Z Politechniki
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r z a ją c y c h do p rzy w ró c e n ia docentom
uprawnień posiadanych przez nich przed wprowa
dzeniem w roku 1990 r. ustaw: o szkolnictwie wy
ższym i o tytule naukowym i stopniach naukowych".
Przewodniczącym Komitetu został wybrany doc. dr
inż. Stanisław Ciesielski z Gdyni. Rektor prof.Edmund WITTBRODT wyraził zgodę na zorganizowa
nie w Auli Politechniki Gdańskiej ogólnopolskiego
spotkania docentów, które odbędzie się w sobotę 9
listopada br. Informacji udziela doc. Jerzy WĘCŁAWSKI, tel.47-11-74,____________________________
^ ^ (•) wprowadzam zakaz palenia tytoniu we wszy
stkich pomieszczeniach, gdzie przyjmowani są
interesanci, a szczególnie w: salach dydaktycznych,
bufetach i stołówkach studenckich, dziekanatach i
sekretariatach wszystkich jednostek organizacyj
nych, salach telewizyjnych domów studenckich. Za
kaz palenia obowiązuje również na zebraniach,
naradach seminariach i konferencjach organizowa
nych na terenie uczelni."cyt. za: Pismo Okólne nr
6/91 Rektora Politechniki Gdańskiej z dnia 14
października 1991 roku."

myślnie poparła Stanowisko Senatu Uniwersytetu Ja
giellońskiego z dnia 23 października 1991 r., w którym
między innymi czytamy "Wyrażamy solidarność ze
w szystkim i ośrodkami akademickimi dotkniętymi
skutkami tragicznego konfliktu w Jugosławii, a w
szczególności ze społecznościami profesorów i stu
dentów Zagrzebia, Osijeku i Dubrownika."

om Handlowy Nauki Sp. z.o.o. PAN Oddział
w Gdańsku zorganizował w dniach od 29 do 30
października br. w Auli PG wystawę sprzętu labor
ryjnego, komputerowego i oprogramowania oraz oddczynników chemicznych. Wystawa ta miała na celu
zaprezentowanie oferty DHN dla potrzeb laboratoriów
i pracowni PG. Zamówienia złożone przez jednostki
organizacyjne PG otrzymają 10% rabatu w zamian za
koszt odstąpienia powierzchni wystawowej. Zamówie
nia należy składać w terminie od 28 października do 10
listopada. Lista towarów objętych rabatem została za
prezentowana podczas wystawy.
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dniach od 19 do 21 listopada w ramach Polite
chniki Otwartej w Auli PG zorganizowana z<
s ta n ie
w y sta w a
n o w o c ze sn e g o
sp r
ZŁO N KIEM KO RESPON D ENTEM POL
oświetleniowego produkcji renomowanych firm euro
SKIEJ AKADEM II NAUK został wybrany
pejskich (naprawdę warto zobaczyć).
prof. zw. dr hab.inż. Jacek MARECKI z Wydziału
poniedziałek 4 listopada br. o godz 17.00
Elektrycznego PG.
w sali 300 w GM GL. prof.Z dzisław SI
dniu 23 października br. odbyła się w Uniwer
KORSKI w ygłosi wykład w ram ach Politech
sytecie w Stuttgarcie uroczystość wręczenia
O tw artej pt. "Żywność-pożytki i zagrożenia."
powołania przez Ministra Nauki i Sztuki Badenii-Wirtrganizatorzy Politechnicznych Wieczorów Mu
tembrgii na profesora Uniwersytetu w Stuttgarcie pro
zycznych (w ramach Politechniki Otwartej) in
fe s o ra P o lite c h n ik i G d a ń sk ie j B o le sła w a
formują, że 22 listopada br. o godz. 18.00 w Auli
MAZURKIEWICZA. To zaszczytne wyróżnienie zo
koncertować będzie CHÓR CHŁOPIĘCO-MĘSKI
stało przyznane w uznaniu wybitnych osiągnięć nauko
"LUNDSDOMKYRKAS GOŚKOR" (ze Szwecji) pod
wych z zakresu budownictwa hydrotechnicznego oraz
dyr.Evy BOHLIN.
w uznaniu wieloletniej współpracy naukowej z najwię
kszymi uczelniami Badenii-Wirttembergii: Uniwersy
olitechnika Gdańska sprzeda fortepian firmy
tetem w Karlsruhe i Uniwersytetem w Stuttgarcie.
STEINW A Y (rok prod. 1939 r.) Cena minimalna
30 min zł. Instrument ten można oglądać obok sal'
a zaproszenie kierownictwa Wydziału Archite
304 Gm Gł. Oferty prosimy składać do 8 listopada br.
ktury PG gościł w naszej uczelni profesor archi
tektury Politechniki w Zurychu Peter S LITER, który do
15 Działu Gospodarczego PG.
października br. wygłosił wykład na temat: "Przygoto
yrekcja administracyjna informuje, że w ciągu
wanie zawodowe i rola architekta w gospodarce ryn
najbliższych trzech miesięcy do Banku Wolnych
kowej". Z gościem spotkał się JM Rektor PG.
Miejsc Pracy zostaną zgłoszone vacaty na następują
stanowiska: zastępcę Kierownika Działu Gospodarcze
Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycz
go oraz Zastępcę Kierownika Osiedla Studenckiego.
nych w Gdańsku 28 października br. odbyło się
Informację tę podaje się do wiadomości osobom, któ
piąte w kadencji 1990/93 posiedzenie Rady Rektorów
rym grozi zwolnienie z pracy w PG w wyniku zmian
Pomorza Gdańskiego, któremu przewodniczył rektor
organizacyjnych lub braku środków finansowych.
PG prof. E. WITTBRODT. Zebranych powitał gospodarz-rektor PWSSP prof. Stanisław RADWAŃSKI,
następnym Serwisie poinformujemy o wspól
który w syntetycznej formie przedstawił działalność tej
nym posiedzeniu Rad Wydziałów: Budowy
uczelni i jej podstawowe problemy. Głównym tematem
Maszyn oraz Technologii Maszyn i Organizacji Pr
posiedzenia były problemy wynikające z aktualnych
kcji, które odbyło się 30 października. W tym samym
trudności finansowych szkolnictwa wyższego. Na za
dniu zebrał się również Senat PG.
kończenie Rada Rektorów Pomorza Gdańskiego jedno
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